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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 08/2021 

 

Data: 20 de setembre de 2021 

Hora d’inici: 16:40 

Hora de finalització: 19:50 

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org) 

 

Assistents: 

Francesc Gimenez, president 

Almudena Gutiérrez, vicepresidenta 

Montserrat Clavell, secretària 

Sergi Borrallo, tresorer 

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals 

Julio Quílez, vocal de Recerca i innovació 

Olga Giralt, vocal de Món laboral i impuls professional 

Jordi Vilamala, vocal d’Estratègia patrimonial 

Christian Moreno, vocal de Capacitació i perfeccionament professional 

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions i acció educativa 

Erola Simon, vocal de Continguts digitals 

Pilar Campos, vocal de Difusió 

Carla Meinhardt, vocal d’Ètica i qualitat professional 

Maria Funés, personal administratiu de l’AAC 

 

S’excusen: 

Ana Pazos, vocal de Projecció Internacional 

Jaume Munuera, vocal de Defensa i Estatus professional 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 07/2021. 
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2. Estat dels comptes de la tresoreria 

L’estat dels comptes el dia 20 de setembre de 2021 és el següent:  

- Despeses executades: 83.695,07 € de 144.900 €.  

- Ingressos rebuts: 114.457,76 € de 144.900 €.  

El Sr. Sergi Borrallo explica que la principal diferència respecte a la junta anterior és les 

despeses del Congrés i de la Lligall. 

El Sr. Sergi Borrallo informa els nous membres de la Junta de l’estat general de la tresoreria. 

L’AAC té 4 comptes corrents: 2 Banc de Sabadell (compte operatiu / congrés i TPV), 1 a 

Caixabank i 1 al BBVA.  

La Sra. Maria Funés explica que el banc comunica que si no s’inverteixen els diners en un 

producte, cobraran una comissió. La Sra. Almudena Gutiérrez preguntarà quines opcions tenim 

com a associació. El Sr. Sergi Borrallo diu que també es podrien fer accions per repercutir els 

diners als associats. S’acorda que cada vocalia pensarà en accions que puguin repercutir als 

associats i de cara al pressupost de l’any vinent la Junta escollirà quins projectes requeriran 

d’inversió. 

El Sr. Francesc Giménez considera que el pressupost hauria d’estar penjat al web, a la part 

privada, per a retre compte als associats de manera més periòdica que no només amb la 

memòria anual. S’estudiarà la manera de fer-ho possible. 

3. Participació al Congrés de Govern Digital i CNIS 

El Sr. Francesc Gimenez explica que l’AAC tindrà presència en aquests dos congressos: 

- Congrés de Govern Digital de l’AOC (en línia) 9-10 de novembre. S’han aprovat les tres 

sessions proposades: 

o Taula rodona sobre els canvis professionals en l’era de les dades (s’explicaran 

els canvis que fets als estatuts). 

o Ponència explicant l’experiència del Datathon. 

o Taller de metabingo (actualització de la presentació feta al CNADE el 2020). 

- CNIS. Presencial a Madrid. 25/26 novembre. Queda pendent l’aprovació de les dues 

propostes de l’AAC: 

o Contextualizando los datos: Una aportación de la archivística en la calidad desde 

la modelización de los Sistemas de Información. - Julio Quílez 
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o De la periferia al centro de la gobernanza de la información. Un cambio 

profesional necesario. - Francesc Giménez 

La Sra. Erola Simon demana que quan estigui lligat se li passi per fer-ne una notícia. 

La Sra. Carla Meinhardt proposa fer un vídeo promocional de l’AAC per poder passar als 

congressos. S’acorda estudiar la proposta de cara al 2022 des de la Vocalia de Comunicació. 

4. Congrés ICA: retorn acords presos 

La Sra. Almudena Gutiérrez exposa el que es va tractar a la segona reunió: 

- El grup motor ha d’ampliar-se amb altres institucions.  

- Es vol fer un congrés transformador, que inclogui accions prèvies al congrés en sí.  

- Es crearà un pla d’acció amb diferents fites fins al Congrés. 

- Es delegarà la gestió a una empresa externa. 

- Es crearà una Comitè científic. 

- Una persona que coordini el congrés. 

- El Congrés s’aprovarà per acord de govern de la Generalitat. 

- Es buscarà una persona que sigui la coordinadora general del Congrés. 

 

5. Àgora Govern Obert: retorn de l’estat dels grups 

El Sr. Francesc Gimenez explica hi ha hagut dues reunions per cada grup de treball. Les 

conclusions de cada grup aniran a l’Àgora, on es debatran per portar-les a nivell europeu. 

Al grup de Govern Obert es van debatre sobre la qualitat de les dades i l’estandardització de 

models de dades, i es van proposar les accions següents: 

- Estandarditzar datasets d’una determinada temàtica a tot el territori per a la reutilització 

fàcil. 

- Identificar ítems a millorar del portal de transparència de la Generalitat perquè les 

administracions compleixin amb les obligacions de transparència. 

- Incorporar als contractes públics una clàusula que fomenti que les persones 

adjudicatàries aportin les dades en format reutilitzable. 

 

6. Reunions institucionals 

El Sr. Francesc Gimenez explica les darreres reunions que hi ha hagut: 
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- Ajuntament de Barcelona. Assistents: Quim Borràs, Núria Postigo, Francesc Gimenez i 

Almudena Gutiérrez. Temes tractats: 

o Congrés ICA a Barcelona. 

o El projecte de Can Batlló, que està parat. 

o Creuen que els estudiants de l’ESAGED estan una mica desconnectats de l’AAC 

i que hauríem de tenir estratègia per canviar-ho.  

o Estaven satisfets amb la recuperació de la vessant patrimonial per part de l’AAC. 

- Consorci AOC. Assistents: Marga Bonmatí, Miquel Estapé, Marta Arderiu, Francesc 

Gimenez, Almudena Gutiérrez, Mercè Aymerich, Montserrat Clavell. Temes tractats: 

o Presència de l’AAC al Congrés de Govern Digital. 

o Participació de l’AAC en el Postgrau d’administració electrònica. Van dir que el 

porta la de Diputació de Girona i que caldria parlar-ne amb ells. 

- Departament de Polítiques digitals. Assistents: Esther Manzano, Francesc Gimenez, 

Almudena Gutiérrez, Mercè Aymerich, Montserrat Clavell. Temes tractats: 

o Presentació de l’AAC. 

o Treballar conjuntament la Llei d’Arxius i la nova Llei de dades. 

Les següents reunions previstes són: 

- Ajuntament de Girona: 28 de setembre 

- Diputació de Girona: 28 de setembre 

- Ajuntament de Barcelona: 4 d’octubre 

- Parlament de Catalunya: 14 d’octubre 

- Diputació de Barcelona – pendent  

- Diputació de Tarragona – pendent 

- CNA: comissió permanent. Tema monogràfic: Pla d’Arxius – 21 de setembre. La Junta 

debat el model de governança que ha de defensar l’AAC. S’acorda defensar la proposta 

d’una Direcció General d’Arxius. 

 

7. Lligall: Consell de direcció 

La Sra. Elisenda Cristià explica el nou consell de direcció: 

Vocals: 

− Gerard Mercadé, director de l'Arxiu Comarcal de La Ribera d'Ebre.  
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− Fátima Rodríguez, Arxivera del Govern del Principat d'Astúries i presidenta de 

l'Associació d'Arxivers d'Astúries.  

− Gustau Castañer,  Unit Head, Information Resources and Services at Asian 

Development Bank (ADB). Chair of SIO/ICA. 

− Núria Palomar, Arxivera i gestora documental, documentalista i responsable 

d'administració electrònica a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

− Joan Perez, director de l'ESAGED. 

− Enric Cobo, Coordinador de la Xarxa d'Arxius Comarcals. 

− Julio Quílez, director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell i vocal de Recerca de l’AAC. 

− Sònia Oliveras, tècnica informàtica a l'Ajuntament de Girona. 

Direcció:  
 
Jordi Serra, Cap de sistemes d'informació del Consorci d'Educació de Barcelona. 
 
Coordinació: 

Elisenda Cristià, coordinadora de la revista Lligall  i vocal de Publicacions i Acció Pedagògica 

de l'AAC. Arxivera municipal de Reus.  

8. Formació 2021: estat dels cursos i publicació d’informació 

El Sr. Christian Moreno explica els últims cursos de formació que queden pendents pel període 

octubre-desembre. Només queda confirmar un parell de dates, la resta ja està en marxa. La 

formació pendent fins a desembre és la següent: 

- 2021/08: Curs sobre Normativa de Secrets Empresarials (12/11/2021). 

- 2021/10: Curs de restauració amb el Centre restauració de bens mobles (data pendent). 

- 2021/11: Seminari sobre eadmin i gestió documental: 1a sessió del grup de treball 

(01/10/2021). 

- 2021/12: Arxius i límits documentals en els GLAM (15/10/2021). 

- 2021/13: Curs de Python o programació bàsica, codi per arxivers (04/10 - 18/10 - 25/10 - 

8/11 - 15/11). 

- 2021/15: Curs sobre model RiC: introducció al model (18/11 - 25/11 - 2/12). 

- 2021/16: Seminari sobre documentació clínica (data pendent). 

Des de l’ESAGED s’ha informat que el Laboratori d’experiències es passarà al segon semestre 

del curs, per tant, no entrarà dins de la formació d’aquest any 2021. 
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9. Borsa de treball: estat del projecte de renovació 

La Sra. Olga Giralt explica que el pressupost demanat encara no ha arribat. S’acorda demanar 

pressupostos a diferents empreses per a la nova pàgina de la borsa de treball. 

10. Temaris de les oposicions al web 

Es passa aquest punt a la següent reunió. 

11. Logos i canvis de nom: estat 

La Sra. Erola Simon explica que els nous logos i la guia de marca ja estan al web. La Sra. Pilar 

Campos està actualitzant el nom a les xarxes, però li costa molt perquè el nom és molt llarg. 

12. Estat de les vocalies 

Recerca 

El Sr. Julio Quílez pregunta si l’AAC és sòcia de les principals revistes científiques (anabad, 

acal, etc.). Creu que caldria fer-ne la subscripció corresponent i proposa obrir una nova secció 

al web amb els recursos disponibles agrupats en una mena de taxonomia, en matèria 

d’innovació, i incloure també diferents treballs de màster, creant així una base de dades de 

coneixement. Proposa també que hi pugui haver participació externa, promoure la mobilització 

al voltant del coneixement, i una jornada al voltant de l’epistemologia en l’àmbit de l’arxivística. 

Continguts digitals 

La Sra. Erola Simon exposa que s’ha de muntar al web el resum del congrés. Té les fotografies 

però li manquen els vídeos. La Sra. Pilar Campos diu que estan en ocult al Youtube i falta fer 

l’enllaç a la pàgina web, cosa que farà la Sra. Erola Simon. 

Comunicació 

La Sra. Pilar Campos ha estat explorant la subtitulació de vídeos però és una feinada molt 

feixuga el minutatge dels originals en català o castellà a l’anglès. Per tant, només es farà en 

aquells en què sigui possible. 

El Sr. Francesc Gimenez ha demanat a la Sra. Pilar Campos la possibilitat d’obrir un canal a 

Telegram. Ho explorarà. 
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La Sra. Pilar Campos explica que la possibilitat d’obrir el Mailchimp a no socis és complicat per 

un tema de limitació en les altes. Considera que primer cal arreglar el tema que tots els 

associats/des rebin el newsletter. 

Ètica i qualitat professional 

La Sra. Carla Meinhardt explica que per activar el grup del Model de maduresa creu convenient 

contactar amb els autors del Model per veure si en volen seguir formant part: Aniol Maria, Alan 

Capellades, Anahí Casadesús, Vicenç Ruiz i Santi Lopera. Se’ls contactarà per veure si volen 

seguir formant part del grup i si no, es buscarà altres persones. 

13. Precs i preguntes 

S’aprova l’adhesió de l’AAC a la “Declaración de la Coalición Pro Acceso en el Día 

Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información” de l’entitat Innovación y 

derechos humanos. S’enviarà l’aprovació amb una esmena a la demanda h, relativa a la 

identificació en l’accés, amb la qual no hi ha consens. 

L’ICA va preguntar si volíem ser seu de la reunió del grup de treball. S’acorda deixar-ho per 

més endavant, potser l’any següent. 

S’ha parlat amb el Sr. Lluís-Esteve per fer l’AAC soci d’Interpares. N’hi ha de dos tipus, de 

suport (organitza alguna jornada, debat, taller) i col·laborador (participa en la recerca). S’acorda 

iniciar els passos per ser socis de suport. 

Ha arribat a l’AAC una proposta per fer una jornada sobre arxius musicals. Es farà una proposta 

per part dels Srs. Jordi Vilamala, Erola Simon i Elisenda Cristià. 

La Sra. Carla Meinhardt diu que hi ha pendent penjar els materials del LAM. Els últims anys el 

LAM tenia pàgina pròpia i per això no els teníem penjats. S’acorda penjar-los al nostre web.  

La Sra. Pilar Campos ha redactat un text sobre qualitat de dades que caldria publicar. Es debat 

si es publica a la revista Lligall o se’n fa una publicació a la col·lecció Textos. Passarà el text a 

la Junta perquè a la següent reunió es pugui valorar quina serà la modalitat de publicació. 
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Moviments de socis 

 

Altes: 11 

Baixes: 3 

Canvi de condició: 0 

 

 

Número total de socis: 822, repartits en les següents categories: 

 

Numerària  442 

Adherit   227 

Institucional  84 

Estudiant  42 

Jubilat   27 

 

A les 19:50 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Clavell i Pons     Francesc Gimenez Martín 

La Secretària       El President 

    El President 
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